
Produktnyheter 2017

Uppgraderat belysningssystem för skåp, vitrinskåp, hyllor, buuker,
displays och showrooms.
•  Färdigt plug-n-play system 24VDC, standard 3000K,
    ullval 4000K och 6000K.
•  Finns i 3 längder,  5W 350 lm 300 mm, 8W 560 mm
     480 lm och 15W 1000 mm 1050 lm.
•  Tillbehör: •  Tillbehör: av/på knapp, inbyggd dimmer,
    rakt hörn, svängt hörn, IR-sensor

Cabinet Line

•  Finns i effekterna 100-200W
•  Upp ull 26000 lumen med 200W
•  IP65-klassning, erbjuds i 3000K, 4000K och 5500K
•  Standard 110 gr spridning, ullval: 60 gr.

Kreauvt och flexibelt belysningssystem för aa skapa
effekkulla miljöer inom kontor, skolor, sjukvård, buuker 
och offentliga lokaler. Ger en illusion av öppen himmel
för betraktaren.
•  Välj dia eget mouv eller standard
•  Levereras i olika storlekar
•  •  Kan förses med logotyp eller budskap
•  Installeras gruppvis för mest effekkull installauon

LED panel Illusions

LED armatur Holma
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Retrofit LED Moduler
•  Upp  ll 75% energibesparing jämfört med klassiska ljuskällor.
•  Möjliggör enkelt byte  ll LED-ljuskällor i befintlig armatur.
•  Direktmatad el llförsel 230V AC-teknik, inget drivdon behövs.
•  Högkvalita va LED-dioder som erbjuder upp  ll 120lm/W.
•  Dimbar med bakkantsdimmer.
•  Finns  llgänglig i 3000K, 4000K samt 6000K, Ra>80.
•  •  Ersääer ljuskällor i taklampor, downlights, spotlights, lysrörsarmaturer, strålkastare, gatlyktor etc

50-500W

58 000 lm

40W, 4000 lm, 4000K, längd 1200 mm
20W, 2000 lm, 4000K, längd 600 mm
Tillval: vidarekoppling, sensor, ljusreglering

Saxtorp LED armatur IP44, opal frontkåpa

Saxtorp LED armatur IP65, opal frontkåpa 
60W, 5800 lm, 4000K, längd 1500 mm, slagtålig IK10  
42W, 4100 lm, 4000K, längd 1200 mm, slagtålig IK10  
Tillval: vidarekoppling, sensor, ljusreglering

Rik gt kraaiga LED strålkastare, ARENA MAST, lämpliga som
mastbelysning  ll hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar,
lekplatser, stora samlingsytor, övriga utomhusmiljöer.
 
•  Effekter från 50W upp  ll 500W och hela 58 000 armaturlumen
•  Installeras med fördel  llsammans med vår unika 
    bel    belysningsstyrning, Intelligent Ligh ng Control, ILC
•  Moduluppbyggd konstruk on för LED chip och drivers för aä
    underlääa underhåll och service
•  Finns med olika spridningsvinklar för maximal flexibilitet  ll 
    respek ve användningsområde
•  Går aä få med opal frontskiva för minimal bländning i känsliga miljöer,
     llval: dimbara med 1-10V eller DALI

Arena Mast LED armatur
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För maximal flexibilitet och energibesparing går varje 
LED panel ADAPT aa kombinera med inbyggd dagsljusstyrning
och inbyggd rörelsesensor. Önskar användaren ta del av den
senaste tekniken med människoorienterad belysning  
- Human Centric Lighung (HCL) så är LED panel ADAPT räa val. 

•  Inbyggt dagsljusstyrning 
•  In•  Inbyggt rörelsesensor
•  Tillval med justerbar färgtemperatur
•  45W 4500 lm, 595x595 mm
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Track LED PRO XL 12W resp 24W

LED downlight med inbyggd LED driver
•  6W 400 lm CCT adjust 2300-2700K, Ra 90, höjd 32 mm
•  håltagning 68 mm, yyerdia 85 mm, ställbar lutning
•  integrerad LED driver, direktmatning 230VAC

Unik LED modulserie med inbyggd LED driver avsedd för 
halogenspots med dia 50 mm.

•  6W 400 lm 2700K dimbar, Ra 90, 36 gr, höjd 36 mm
•  10W 600 lm CCT adjust 2300-2700K, Ra 95, höjd 50 mm
•  integrerad LED driver, direktmatning 230VAC
•   finns även som 3000K, 4000K och 5700K

LED moduler dia 50 mm med inbyggd LED driver med Ra 90-95

Track LED PRO – serie av 3-fas armaturer, där prioritet är prestanda och ljuskvalitet. Med unika funkkoner,
som ställbar spridningsvinkel, dimbarhet och högt Ra upp emot 97. Track LED PRO serien är lösningen
där det behövs en effekkv prestandaarmatur inom bukker, köpcentra, restauranger & konstgallerier.

•  Hög färgåtergivning över Ra 97

•  Ljusreglering med inbyggd dimmer eller extern ljusreglering

•  Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 10-54°

•   Välj färgtemperatur 2700K eller 3000K

•  Extra kllbehör är olikfärgade filter, ellipksk opkk, batwing opkk

•  Finns i viy eller svart uuörande

Track LED PRO 15W, 20W resp 30W
•  CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90

•  Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-90°

•  Ankngen inbyggd dimmer eller extern ljusreglering

•  Finns i viy, svart  eller silver uuörande

•  Barn doors som kllval

•  Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K

Track LED PRO MINI 8W
•  CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90

•  Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-60°

•  Finns i viy, svart  eller silver uuörande

•  Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K

•  Ej dimbar

•  Robust moduluppbyggd armaturserie i 
     formgjuten aluminium

Nyutvecklad armaturserie för kontor och skolor – finns i flera uuöranden,
alla med väl avbländad oppk och MacAdam 3, välj 3000K eller 4000K.

Armaturserie KLIPPAN för gatubelysning, som är förberedd för intelligent
belysningsstyrning för maximal energibesparing och minimalt underhåll

•  Finns i 4 effekter: 30W 3000 lm , 60W 6000 lm,
    100W 10000 lm och 120W 12000 lm

Kontor Asym

Kontor Ellips

Kontor Våg

Kontor Design

38W 3250 lm
L1290 x B 180 x H 54 mm
Asymmetrisk spridning
Tillval: DALI

47W 3850 lm
L 1290 x B 180 x H 54 mm
Upp 40%, Ner 60 %
Tillval: DALI, dragsnöre

36W, 40W eller 54W, upp pll 4230 lm
L1200 x B316 x H8 mm (Prisma)
Montage: Nerpendlad
3000K, 4000K eller CCT Adjust 3000K-6000K
Tillval: Dimbar DALI driver.

•   Philips LumiLED ger 100 lm/W, färgtemp 4000K
     L70 50 000 h

•  Tillval: dagsljusstyrning eller anslutning pll vår belysningsstyrning
    Intelligent Lighpng Control, ILC

• IP65, fullt ställbar vinkling, för stolpe eller rak arm 60 mm


